


INTERREG V-A RAKOUSKO – ČESKÁ REPUBLIKA 

Seminář pro žadatele
24. června 2021 – online



PRAVIDLA ONLINE SEMINÁŘE

• Ponechejte si vypnutou kameru a vypnutý mikrofon

• Pokud budete chtít položit dotaz, přihlaste se „zvednutím ručičky“ 
nebo dotaz položte do chatu

• Technická podpora: Marta Vodičková, tel. +420 703 186 824



PROGRAM

• Základní informace a podmínky Programu

• Aktuální stav čerpání prostředků, možnosti pro předložení projektů

• Přehled prioritních os/investičních priorit

• Zpracování projektové žádosti

• Nejčastější formální chyby při zpracování projektové žádosti

• Proces hodnocení

• Aktuální termíny pro podávání a schvalování projektových žádostí

• Programové období 2021+



Zdroje informací

• www.at-cz.eu

• Příručka pro žadatele (verze 5 – květen/2020)

• Metodický pokyn 6/2021
• P03 Seznam povinných příloh projektové žádosti pro české projektové 

partnery

• P05 Check-list pro hodnocení kritérií přijatelnosti projektové žádosti

• P06 Check-list pro hodnocení kritéria kvality projektu

• Společná pravidla způsobilosti

• Příručka k vyplňování projektové žádosti

• Regionální subjekty / Společný sekretariát

http://www.at-cz.eu/


INTERREG V-A RAKOUSKO – ČESKÁ REPUBLIKA 

• Program je kofinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj –
97,8 mil. EUR.

• Financování projektu (85 % EFRR, 5 % Státní rozpočet, 10 % vlastní 
zdroje žadatele).

• Cílem programu je:
➢ rozvoj příhraničních oblastí,
➢ odbourávání hranic mezi jednotlivými státy,
➢ posilovat tak hospodářskou, sociální a územní integraci Evropy. 



Programové území

Rakousko

Mostviertel-Eisenwurzen

Sankt Pölten

Waldviertel

Weinviertel 

Wiener Umland-Nordteil

Wien

Innviertel

Linz-Wels

Mühlviertel

Steyr-Kirchdorf

Česká republika

Jihočeský kraj

Kraj Vysočina 

Jihomoravský kraj



Základní podmínky programu

✓Princip Vedoucího partnera (Lead partner)
• Celková zodpovědnost za realizaci programu 
• Min. jeden zahraniční projektový partner

✓Splnění min. 3 kritérií spolupráce
• Povinná kritéria
− Společná příprava projektu
− Společná realizace projektu

• Splnění alespoň 1 dalšího kritéria
− Společný personál
− Společné financování



Základní podmínky programu

✓Dopad projektu

• musí být v programovém území po obou stranách 
hranice

✓Plnění indikátorů

• projekt musí naplňovat výstupové indikátory definované 
na úrovni každé investiční priority

• projekt musí přispívat k naplňování indikátorů výsledku



Způsobilí žadatelé / partnerství

Způsobilí žadatelé (Příloha P01 – PPŽ):

orgány veřejné správy a jimi zřizované a zakládané organizace, vzdělávací
instituce, univerzity a vysoké školy, veřejné instituce pro výzkum a
inovace, nestátní a neziskové organizace, podnikatelské subjekty
(PO 1/IP1b), komory a sdružení….

Uzavřená partnerství:

• Celkový počet schválených projektů: 84

• Počet projektových partnerů: 310

• Počet strategických partnerů: 170



Prioritní osy / Investiční priority



Čerpání finančních prostředků



Čerpání finančních prostředků



Prioritní osa 1

Prioritní osa 1 – Posílení výzkumu, technologického
rozvoje a inovací



Investiční priorita 1a

Posílení výzkumné a inovační infrastruktury a kapacit pro rozvoj
vynikající úrovně výzkumu a inovací a podpora odborných středisek,
zejména těch, jež jsou předmětem celoevropského zájmu

• přípravné studie a plánovací aktivity pro investice do infrastruktury pro
výzkum a inovace

• investice do nových či modernizace stávajících společně využívaných
výzkumných a inovačních zařízení nebo rozšíření a modernizace
technologických zařízení, výzkumných kapacit a laboratoří, které jsou v
regionálním/přeshraničním zájmu

• podpora konkrétních přeshraničních výzkumných a inovačních aktivit
(projektů)



Investiční priorita 1b

Podpora podnikových investic do výzkumu a inovací a vytváření vazeb a
součinnosti mezi podniky, středisky výzkumu a vývoje a odvětvím
vysokoškolského vzdělávání.

• společné výzkumné projekty a přenosy know-how mezi výzkumnými
institucemi a podniky

• systémová opatření napomáhající podnikům - primárně MSP zapojit se
k systému inovací – zprostředkování informací, kontaktů, poradenství
apod.

• podporováno bude vytváření sítí a spolupráce umožňující podnikům
(zejména MSP) využívat výsledky výzkumu, které zvyšují jejich
inovativnost a podporují je při vstupu do systému inovací.



Prioritní osa 2

Prioritní osa 2 – Životní prostředí a zdroje



Investiční priorita 6c

Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví

• Systémová opatření (např. studie, strategie, plány, systematické
propagační aktivity) v oblasti ochrany, rozvoje a využívání kulturního a
přírodního dědictví.

• Rekonstrukce, obnova, ochrana a propagace prvků kulturního a
přírodního dědictví regionu (např. přírodní monumenty, chráněné oblasti,
historické památky a muzea).

• Ochrana, rozvoj a propagace nehmotného kulturního dědictví
přeshraničního regionu (např. vědomosti a zkušenosti týkající se přírody
apod.).

• Informační opatření a investice malého rozsahu v oblasti veřejně
přístupné turistické infrastruktury (např. informační tabule, návštěvnické
systémy) s cílem udržitelného využití kulturních a přírodních památek.



Investiční priorita 6d

Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a půdy a podpora
ekosystémových služeb, včetně prostřednictvím sítě Natura 2000 a
ekologických infrastruktur

• Investice do zelené infrastruktury, které přispívají k:

• prevenci povodní anebo retenci vody (jako je obnova záplavových a
nivních území, renaturalizace řek a říčních břehů, hodnocení a řízení rizik
katastrof),

• adaptaci na klimatické změny nebo zmírnění negativních dopadů (včetně
opatření řešících sucho),

• lepší migraci druhů ve společném regionu (umělé krajinné prvky apod.),

• koordinovaná příprava a/nebo implementace soustavy NATURA 2000 a
ostatních konceptů chráněných oblastí a dalších opatření podporujících
zachování biodiverzity,



Investiční priorita 6f

Podpora inovativních technologií s cílem zlepšit ochranu životního
prostředí a účinnost zdrojů v odpadovém hospodářství, vodním
hospodářství, pokud jde o půdu nebo s cílem snížit znečištění ovzduší

• Implementace společných pilotních projektů pro testování a zavádění inovativních
technologií a postupů ke zlepšení ochrany životního prostředí v rámci společného
regionu (např. nakládání s odpady).

• Inovativní projekty implementované v rámci přeshraniční spolupráce, které se
zaměřují na energetickou účinnost vč. implementace nízkoenergetických řešení
(plány řízení, pilotní akce, předávání know-how a osvědčených postupů atd.).

• Výzkum, studie, strategie, plány a další mechanismy implementované v rámci
přeshraniční spolupráce na podporu inovativních technologií a přístupů v oblasti
ochrany životního prostředí a účinného využívání zdrojů.



Prioritní osa 3

Prioritní osa 3 – Rozvoj lidských zdrojů



Investiční priorita 10a

Investice do vzdělávání, odborné přípravy a školení za účelem získávání
dovedností a celoživotního učení: vypracováním a naplňováním
společných programů vzdělávání, odborné přípravy a školení

• Akce na podporu harmonizace systému odborného vzdělávání k uspokojování
potřeb společného trhu práce (např. dlouhodobé stáže studentů ve firmách v
příhraničních oblastech – „duální vzdělávání“).

• Další aktivity:

• studijních plánů/osnov,

• výměn studentů a pracovníků,

• přípravy základních zásad pro harmonizaci a uznávání kvalifikací,

• specializovaných dvojstranných odborně vzdělávacích programů,

• výuky cizích jazyků.



Prioritní osa 4

Prioritní osa 4 – Udržitelné sítě a 

institucionální spolupráce



Investiční priorita 11a

Posílení institucionální kapacity orgánů veřejné správy a zúčastněných
subjektů a účinné veřejné správy: podpora právní a správní spolupráce
mezi občany a institucemi

• Podpora spolupráce obcí, měst a regionů a dalších institucí v rámci veřejného
sektoru.

• Posílení sítí (zvláště neziskových organizací) na místní/regionální úrovni a
podpora potenciálu pro rozšíření spolupráce s jasným přeshraničním přístupem a
cíli.

• Podpora integrace v malém měřítku, spolupráce mezi občany a institucemi a
další místní aktivity zaměřené na soudržnost (FMP).



Projektová žádost

Projektová žádost

INTERREG V-A Rakousko – Česká republika



Předkládání projektové žádosti

• Postup při podání projektové žádosti:
• 1. Odeslání vyplněné projektové žádosti vč. všech povinných příloh v eMS.

• 2. Vyčkání na eventuální výzvu JS k doplnění/ změně podané žádosti.

➢ Na doplnění či odstranění nedostatků projektové žádosti je
stanovena maximální lhůta 5 pracovních dní, která začíná
následujícím pracovním dnem po odeslání výzvy vedoucímu
partnerovi přes eMS.

➢ Projektovou žádost je možné doplnit pouze jedenkrát.



Předkládání projektové žádosti

• Postup při podání projektové žádosti (pokračování):

• 3. Odeslání (předložení) doplněné projektové žádosti.

• 4. Vytištění projektové žádosti ve formátu PDF bez příloh.

• 5. Podepsání projektové žádosti oprávněným zástupcem vedoucího partnera.

• 6. Zaslání podepsané projektové žádosti na adresu Společného sekretariátu
(příp. el. podpis)

• Za datum předložení projektové žádosti je považováno
datum odeslání elektronické verze žádosti.

• Při vyplňování projektové žádosti průběžně ukládat!

• Pokud na 1 PŽ pracuje více uživatelů, může dojít ke ztrátě dat
(neuložení).



Předkládání projektové žádosti

• Datum zahájení realizace projektu
• musí být stanoveno na první den v měsíci a zároveň nesmí předcházet podání 

projektové žádosti v eMS. 

• např. pokud je termín elektronického podání projektové žádosti v eMS 
10. 9. 2021, pak lze jako datum zahájení realizace projektu uvést nejdříve 
1. 10. 2021. 

• Lze uplatnit přípravné stavební výdaje, které byly vynaložený před datem 
zahájení projektu.

• Monitorovací období
• Délka období: 6-12 měsíců

• Datum pro předložení Monitorovacích zpráva: + 5 (7) měsíců

• Datum ukončení realizace projektu – 31.12.2022!



Předkládání projektové žádosti – jazykové verze

• Přes Elektronický monitorovací systém (eMS) – více viz Příručka k
vyplňování žádosti o podporu v eMS pro Program INTERREG V-A
Rakousko – Česká republika.

• Jazyk projektové žádosti – dvojjazyčně NJ i ČJ

• Popis stručný, jasný a pochopitelný, musí být v českém i německém
jazyce shodný.
▪ Popis rozpočtových položek musí být buď dvojjazyčný nebo v jazyce

příslušného projektového partnera.

▪ Jazykové verze:

• Pozor!! na znakové omezení polí - německý text je delší,

• nepoužívat automatické překladače (Google translator atd.).



Předkládání projektové žádosti

Přílohy jsou stejně jako
projektová žádost předkládány
elektronicky pomocí eMS
- formou skenu.



Rady / Tipy - přílohy
• Přílohy dodat na aktuálním formuláři A3 NOVÝ!!

• Dbát na správné označení příloh dle příručky k eMS pro
vyplňování žádosti o podporu.

• Ohlídat platnost příloh (funkční období apod.) – příloha A2

• Čestné prohlášení A3 (nejchybovější příloha)

• Důsledně uvést všechny budovy a pozemky, na kterých se bude v rámci
projektu stavět (musí sedět s dalšími dokumenty – žádost, výpis z katastru
nemovitostí, územní rozhodnutí atd.)



Rady / Tipy - stavební práce

• Povolení vydané stavebním úřadem – PLATNOST!
- Rozhodování v území (územní rozhodnutí, veřejnoprávní smlouva), stavební povolení

lze až před podpisem smlouvy o poskytnutí EFRR.

- Menší stavby nepodléhající územnímu rozhodnutí - čestné prohlášení P3.

• Propočet stavby

• Katastrální mapa s barevným rozlišením nemovitostí

• Dokumenty prokazující, že stavba nemá negativní vliv na NATURU 2000

• Prokázání vlastnického práva k nemovitostem (výpis z katastru nemovitostí
– 3 měsíce)



Časté chyby - rozpočet

• Každá rozpočtová podpoložka musí mít uvedeno: „Typ / označení
jednotky“ a „Povinné vysvětlení položky“.

• U personálních nákladů často chybí podrobný popis pracovní náplně,
kalkulace personálních nákladů, správný výběr jednotky (hodina,
měsíc x NE! „perioda“). Rozlišujte stejné názvy pozic (Researcher 1,2..)

• Pokud je zvolen u personálních výdajů paušál (až 20%) → nutná
příloha B2

• Cestovní náklady mimo programové území musí být vyznačeny
v rozpočtu (u dané rozpočtové položky) a popsány v proj. žádosti
(záložka „Výdaje mimo prog. území“ – konzultujte, případně Společná
pravidla způsobilosti, kap 2.5.1 a 2.5.2).



Časté chyby - rozpočet

• Paušál přípravných výdajů patří do rozpočtu Vedoucího partnera,
kategorie Náklady na externí odborné poradenství a služby, do balíčku
„Příprava“ – „přesně“ 5000 EUR (příloha B1) – bez nároku na paušál
není třeba PB Příprava zakládat.

• U investičních projektů musí být všechny přípravné výdaje související
se stavební dokumentací uvedeny v monitorovacím období č. 1



Rady / Tipy - žádost

• Indikátory výstupu – nejde o kvantitu, ale kvalitu. Neuvádět
zbytečně veliké počty. Nezapočítávat každou dílčí aktivitu
projektu. Indikátory výstupu jsou souhrnné ukazatele za celý
projekt. Ideál - JEDEN balíček Implementace, JEDEN Investice... a
v rámci jednoho balíčku poté více aktivit a zároveň i dílčích výstupů.

• Přesně popsat, co daný indikátor výstupu znamená
(NE! „Zvýšení povědomí o….“ atd.).

• Nezapomenout zadat automatický příspěvek ze státního
rozpočtu, pokud ho partneři chtějí. Důležité je vybrat právní
status „automatický veřejný“ (ne veřejný).



Proces hodnocení

• Kontrola přijatelnosti , formální hodnocení:
• projekt splňuje všechna kritéria přijatelnosti, 

• projekt nesplňuje všechna kritéria přijatelnosti a Vedoucí partner bude vyzván 
k nápravě,

• projekt nesplňuje všechna kritéria přijatelnosti a projektová žádost obsahuje 
nedostatky, které není možné napravit prostřednictvím výzvy. Projekt není 
dále hodnocen.

• Hodnocení kvality a přeshraničního dopadu

• Rozhodnutí Monitorovacího výboru
• Schváleno (s podmínkami)

• Pozastaveno

• Zamítnuto
https://ems.at-cz.eu

https://ems.at-cz.eu/


Harmonogram

Aktuální termíny:

• Lhůta pro podávání žádostí: 10.9.2021, 14:00 hod. 

• 14. Monitorovací výbor: 15.12.2021

• Podpis smlouvy: cca únor/březen2022 

• Další lhůty: www.at-cz.eu

http://www.at-cz.eu/


SEMINÁŘ PRO ŽADATELE
INTERREG V-A RAKOUSKO – ČESKÁ REPUBLIKA

DĚKUJI ZA POZORNOST

Společný sekretariát:

Radim Herčík
Tel.: +420 518 770 251, +420 739 547 386
E-mail: radim.hercik@crr.cz

mailto:radim.hercik@crr.cz

